Op naar een bruisend 2018!
Eerst en vooral wil ik u allemaal namens mezelf en namens
het gemeentebestuur het allerbeste toewensen voor 2018!
Een goede gezondheid in de eerste plaats en daarnaast veel
energie om die dingen te doen die je wil doen, thuis, op je werk,
met vrienden …
Politiek wordt 2018 natuurlijk weer een ‘speciaal’ jaar. Op 14
oktober vinden immers de volgende gemeenteraadsverkiezingen plaats. Vooraleer we zover zijn, liggen er echter nog een
aantal mooie projecten – klein en groot – voor ons waar we
absoluut verder onze tanden willen in zetten.
De bestuursmeerderheid van GBL en CD&V zal in 2018 o.a.
focussen op:
• de verdere verkaveling van de voormalige voetbalterreinen
aan de Cardijnlaan en de verkoop van bouwgronden daar;
• de realisatie van het skatepark en speelplein aan ’t Kapelleke;
• de aanvang van de werken aan cultuursite Verheyen waardoor o.a. een nieuwe polyvalente zaal en een aantal lokalen
voor verenigingen zullen worden gerealiseerd;
• de aanvang van de werken op site Serneels die er op termijn
zullen toe leiden dat onze technische dienst een nieuw onderkomen vindt en dat de stoet en heemkring een nieuwe
opslagruimte hebben;
• een ontwerp voor de verbouwing van het gemeentehuis
zodat de OCMW- en gemeentediensten ook fysiek kunnen
samenkomen;
• een aantal milieubesparende maatregelen in de gemeenteschool – o.a. de vervanging van de ramen aan de Albertstraat en het aanbrengen van zolderisolatie;
• de opwaardering van het kerkhof;
• de heraanleg van de parking aan het Vredesplein en in
Boeyendaal en de aanleg van een parking achter de pastorij;
• de heraanleg van een aantal voet- en fietspaden;
• de tonnagebeperking in het centrum;
• de opening van de nieuwe assistentiewoningen aan Huis
Driane;
• de verdere afwerking van het Huis van het Kind in de Kloosterstraat;
•…

Ook het afgelopen jaar heeft het bestuur natuurlijk niet stilgezeten! Zo onthouden we uit het voorbije jaar vooral:
• De afronding van de restauratiewerken aan de kerk met de
heropening op 1 april. Ook de restauratie aan de kerktoren
zal nog volgen eens het subsidiedossier hiervoor door de hogere overheid is goedgekeurd.
• De opening van de hernieuwde sportsite aan ’t Kapelleke
met de nieuwe accommodatie voor KFC, de nieuwe infrastructuur voor de boogschutters, de beachvolleybalvelden,
de Finse piste voor de joggers, een extra voetbalterrein voor
de recreanten, de extra parking. Intussen werken we daar
ook nog verder aan het nieuwe speelterrein voor onze kinderen en een nieuw skatepark voor de jongeren.
• Het aanbrengen van de parkeerroute en een aantal verkeersveilige maatregelen.
• De vernieuwing van het sanitair in Klim-op.
• De opwaardering van de pastorij.
•…
Tot slot spreken wij vanuit het gemeentebestuur een bijzonder
woord van dank uit aan het adres van het gemeentepersoneel
dat elke dag z’n uiterste best doet om ons dorp een modern en
eigentijds karakter te geven.
Wij hopen dat u allemaal van 2018 zal kunnen genieten en
dat u er samen met ons mee zal voor zorgen dat ons mooie
Herenthout meer dan ooit zal bloeien.
Prettige feestdagen en een opperbest 2018 voor u en allen die
u dierbaar zijn!
Patrick Heremans
Burgemeester
van Huirtuit
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Loket Bouwen & Wonen

Loket Vrije Tijd

Bouwelse Steenweg 8
T 014 50 78 47
bouwen.wonen@herenthout.be
Open op:
ma-vrij: 9.00-12.00 uur
ma: 13.30-16.00 uur en 17.30-20.00 uur
wo: 13.30-16.00 uur
dinsdagnamiddag: enkel op afspraak
Sluitingsdagen:
maandag 25 december 2017
dinsdag 26 december 2017
maandag 1 januari 2018
dinsdagnamiddag 9 januari 2018
maandagnamiddag en -avond 12 februari 2018
dinsdagnamiddag 13 februari 2018
maandag 2 april 2018

Bouwelse Steenweg 8
T 014 50 78 50
vrije.tijd@herenthout.be
VrijeTijd
JeugdHerenthout
jeugd_herenthout
Open op:
ma-vrij: 9.00-12.00 uur
ma: 13.30-16.00 uur en 17.30-20.00 uur
wo: 13.30-16.00 uur
dinsdagnamiddag: enkel op afspraak
Sluitingsdagen:
maandag 25 december 2017
dinsdag 26 december 2017
maandag 1 januari 2018
dinsdagnamiddag 9 januari 2018
maandagnamiddag en -avond 12 februari 2018
dinsdagnamiddag 13 februari 2018
maandag 2 april 2018
Bibliotheek
Sluitingsdagen:
maandag 25 december 2017 – leeslokaal ook gesloten
dinsdag 26 december 2017
maandag 1 januari 2018 – leeslokaal ook gesloten
dinsdagnamiddag 9 januari 2018 – leeslokaal ook gesloten
zondag 11 februari 2018
zondag 18 februari 2018
zondag 1 april 2018
maandag 2 april 2018 – leeslokaal ook gesloten
Sporthal
Sluitingsdagen:
zondag 24 december 2017
maandag 25 december 2017
zondag 31 december 2017
maandag 1 januari 2018
zondag 11 februari 2018
maandag 12 februari 2018
zondag 18 februari 2018
zondag 1 april 2018
maandag 2 april 2018
Deze sluitingsdagen zijn niet van toepassing op de cafetaria.

Loket Kids & co
Zwanenberg 27
T 014 50 27 76
kids.co@herenthout.be
LoketKidsCo
Open op:
ma-vrij: 9.00-12.00 uur
ma: doorlopend van 13.00-20.00 uur
Sluitingsdagen:
van maandag 25 december 2017 t.e.m. zondag 7 januari 2018
dinsdagnamiddag 9 januari 2018 (enkel loket)
maandagavond 12 februari 2018 (enkel loket)
dinsdag 13 februari 2018
maandag 2 april 2018

Loket Leven & Ondernemen
Bouwelse Steenweg 8
T 014 50 78 35
leven.ondernemen@herenthout.be
Open op:
ma-vrij: 9.00-12.00 uur
ma: 13.30-16.00 uur en 17.30-20.00 uur
wo: 13.30-16.00 uur
dinsdagnamiddag: enkel op afspraak
Sluitingsdagen:
maandag 25 december 2017
dinsdag 26 december 2017
maandag 1 januari 2018
dinsdagnamiddag 9 januari 2018
maandagnamiddag en -avond 12 februari 2018
dinsdagnamiddag 13 februari 2018
maandag 2 april 2018

Loket Zorg & Gezondheid
Molenstraat 56
T 014 50 77 11
zorg.gezondheid@herenthout.be
HuisDriane
Open op:
ma-vrij: 9.00-12.00 uur
ma: 17.30-20.00 uur
Elke namiddag op afspraak of voor dringende zaken, behalve
op vrijdag.
Sluitingsdagen:
maandag 25 december 2017
dinsdag 26 december 2017
maandag 1 januari 2018
dinsdagnamiddag 9 januari 2018
maandag 12 februari 2018
dinsdagnamiddag 13 februari 2018
maandag 19 februari 2018
maandag 2 april 2018

Loket Sociale Dienst
Bouwelse Steenweg 52
T 014 50 21 81
sociale.dienst@herenthout.be
Open op:
ma-vrij: 9.00-12.00 uur
ma: 17.30-20.00 uur
Elke namiddag op afspraak.
Sluitingsdagen:
maandag 25 december 2017
dinsdag 26 december 2017
maandag 1 januari 2018
dinsdagnamiddag 9 januari 2018
maandagnamiddag en -avond 12 februari 2018
dinsdagnamiddag 13 februari 2018
maandag 2 april 2018

Algemeen
Volg ons ook via:
Herenthout.be
Gem_Herenthout
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Herenthout
Nieuws uit de gemeenteraad

Nieuws uit de OCMW-raad

18 september 2017

5 september 2017
• Opdracht ‘Vernieuwen drukleidingen in Huis
Driane’
Bij het herstellen van een lek aan de waterleiding in Huis
Driane bleek dat de leidingen aan het dichtslibben zijn door
corrosie. We dienen daarom een deel van de waterleiding te
vervangen door nieuwe buizen en een deel van de buizen
te reinigen en te behandelen met een epoxyhars. Hiervoor
besliste de OCMW-raad op 6 juni 2017 een overheidsopdracht uit te schrijven. In de raad van 5 september beslist
het bestuur om de opdracht te gunnen aan de firma Daniël
Ongenae & Zoon, Torkonjestraat 21F, 8510 Marke, tegen het
nagerekende inschrijvingsbedrag van € 226 169,42 inclusief
BTW. De werken starten vermoedelijk in de tweede helft van
februari 2018.

• Goedkeuring engagementsverklaring ‘Global
goals, local focus’
In navolging van de zgn. ‘Millenniumdoelstellingen’ van de
Verenigde Naties voor 2000-2015, werden in 2015 17 nieuwe doelstellingen, ‘Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen’,
vastgelegd. Deze leggen de focus op een lokale aanpak in
alle werelddelen op het economische, sociale en ecologische aspect. Als bestuur dat het dichtst bij de burger staat,
is het engagement van het lokaal bestuur op dit vlak belangrijk. De raad verklaarde zich bereid dit engagement op te
nemen.

6 november 2017
• Retributiereglement op dossiers inzake ruimtelijke ordening en leefmilieu
Met het oog op de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning, heeft de gemeenteraad een retributiereglement
goedgekeurd dat de tarieven vaststelt die verschuldigd zijn
voor de verschillende vergunningsaanvragen. De digitale
aanvraag wordt de norm. Het tarief wordt verdubbeld indien
het gemeentebestuur een analoog ingediend dossier moet
digitaliseren. Het reglement treedt in werking op 1 januari
2018 en is te raadplegen op onze website.

7 november 2017
• Verhoging tweede pensioenpijler
Momenteel bestaat er in België een groot verschil in pensioen bij provinciale en lokale besturen tussen enerzijds
statutaire ambtenaren en anderzijds de contractuele werknemers. Hun pensioen wordt op een verschillende manier
berekend. Dit leidt tot een enorm verschil in de hoogte van
het pensioen voor mensen die binnen dezelfde organisatie
werken en vaak dezelfde job doen. Om deze ongelijkheid
weg te werken sloten de sociale partners op Vlaams niveau
reeds in 2009 een akkoord af dat moest voorzien in een
tweede pensioenpijler voor contractuele ambtenaren. Zo zullen zij, zoals heel wat werknemers in de privé, kunnen rekenen op een aanvullend pensioen en wordt de kloof tussen
contractuelen en statutairen verkleind. Momenteel bedraagt
de tweede pensioenpijler slechts 1,5 % waardoor een verhoging aangewezen is. Het OCMW stemt principieel in met
de verhoging van de tweede pensioenpijler voor de contractuele personeelsleden naar 2,5 % vanaf 1 januari 2018. De
overige voorwaarden van het pensioenreglement blijven van
toepassing.

• Goedkeuring statuten ILV ‘Middenkempen’
ISOM verenigt al veel jaren de OCMW’s van de gemeenten
Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Kasterlee, Lille, Olen
en Vorselaar. De raad besliste om dit samenwerkingsverband te officialiseren als de interlokale vereniging Middenkempen en deze te laten optreden als organisator van het
Wijk-Werken, de opvolger van het PWA-systeem dat vanaf
1 januari 2018 verdwijnt.
• Oprichting projectvereniging ‘Neteland’ en goedkeuring statuten
De gemeenten van politiezone Neteland – Grobbendonk,
Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar – hebben beslist
om op het vlak van vrije tijd en veiligheid nauwer ambtelijk te
gaan samenwerken. Ze hebben daartoe de projectvereniging ‘Neteland’ opgericht, die in staat moet zijn voor deze
domeinen subsidies aan te vragen. De raad keurde de statuten goed.

• Ontwerper voor binnenafwerking en technieken
Huis van het Kind
In vergadering van 5 september 2017 heeft de raad een bestek goedgekeurd voor de aanstelling van een ontwerper
voor de verdere afwerking van de nieuwe kinderopvang in
de Kloosterstraat. De raad gunt de opdracht aan Archiles
architecten bvba, Stationsstraat 89 te 2440 Geel. De looptijd
wordt vastgesteld op 35 werkdagen.

• Aanstelling van een ontwerper voor de uitbreiding
en renovatie van het gemeentehuis
Vanaf 2019 zullen gemeente en OCMW administratief één
organisatie moeten worden. Daarnaast stellen we vast dat
het zgn. ‘Huis Wertelaers’ ernstige gebreken vertoont. Om
de huisvesting en daarmee ook de werkomstandigheden van het personeel te verbeteren en om gemeente- en
OCMW-diensten samen te kunnen huisvesten, besliste de
raad om een ontwerper aan te stellen om het gemeentehuis
uit te breiden en te renoveren.

5 december 2017
• Goedkeuring budget en meerjarenplan
De OCMW-raad heeft de meerjarenplanning 2014-2019,
aanpassing 2018 en het budget 2018 goedgekeurd. Beide
omvatten een strategische nota, een financiële nota en de
nodige toelichtingen.

De volledige verslagen van de openbare zitting van de gemeenteraad en de OCMW-raad kan je terugvinden op www.herenthout.be.
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loket sociale dienst
Rechtshulp nodig?
De juristen van ISOM bieden gratis rechtshulp in de OCMW’s
van Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Kasterlee, Lille,
Olen en Vorselaar. In Herenthout kan je wekelijks terecht in het
Loket Sociale Dienst op vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Tijdens
deze openingsuren heb je geen afspraak nodig.
Vanaf maandag 8 januari 2018 kan je op maandagavond tussen 18.00 en 20.00 uur enkel nog na afspraak bij de juristen
in OCMW Herentals terecht. Vanaf 1 december 2017 kan je
hiervoor al een afspraak maken via T 014 24 66 66.
De avondzitdag van de juristen vindt plaats op de sociale dienst
van OCMW Herentals, die zich bevindt in het roodstenen gebouw voor het ziekenhuis, Nederrij 133a, 2200 Herentals.

T 014 50 21 81 / sociale.dienst@herenthout.be

Werelddag van Verzet
tegen Extreme Armoede
Op 17 oktober is het jaarlijks Werelddag van Verzet tegen extreme armoede. Om dit onder de aandacht te brengen hangen
onze loketten elk jaar een geknoopt laken uit het raam.
Nog heel wat mensen leven zonder een menswaardig inkomen, zonder goede gezondheidszorg, zonder goede betaalbare huisvesting ... Daarom stapten OCMW Herenthout (afvaardiging van het PraatHuis) en Sint-Vincentius mee op in de
Fakkeltocht in Herentals.
‘Wat als ...
… ministers zouden doen wat ze al jaren beloven, namelijk de
laagste uitkeringen optrekken tot aan de Europese armoedegrens?
Iemand uit de kansengroepen aan het woord:
• Dan heb ik op het einde van de maand nog een beetje reserve.
• Dan zet ik mijn verwarming op 18°, zonder dat ik bang ben
dat mijn energiefactuur te hoog zal zijn.
• Dan betaal ik zonder problemen mijn rekeningen.
• Dan ga ik met een gerust gemoed naar de huisarts, want ik
kan mijn medicatie zeker betalen.
Al meer dan 10 jaar beloven ze in Brussel dat de laagste inkomens zullen opgetrokken worden tot aan de Europese armoedegrens. Maar opnieuw krijgen we te horen dat het niet zal
gebeuren. We gaan er wel op vooruit, met enkele procenten
per jaar. Maar ondertussen blijft de kloof groot, want ook die
Europese armoedegrens stijgt.
Het aankopen van nieuwe gevechtsvliegtuigen is geen probleem. Het verlagen van de vennootschapsbelasting is geen
probleem. Maar mensen een menswaardig inkomen geven,
ondanks alle beloftes, dat lukt maar niet.

jurist Philippe Ackerman

Nieuwe openingsuren
De voorbereidingen tot de integratie van gemeente en OCMW
zijn volop aan de gang. Dit maakt dat er intern al personeelsverschuivingen hebben plaatsgevonden waardoor het gebouw
van het Loket Sociale Dienst enkel nog bemand wordt door de
sociale dienst zelf. Administratieve functies, met uitzondering
van het onthaal, verhuizen of zijn reeds verhuisd naar het gemeentehuis.

Hoe is dat mogelijk?
En dit terwijl die Europese armoedegrens nog een stuk lager
ligt dan wat iemand echt nodig heeft om menswaardig te leven
in onze huidige maatschappij. Dus, we zijn er nog lang niet.
En ondertussen blijven meer dan 660 000 Vlamingen leven
met een inkomen onder de armoedegrens, blijft de kinderarmoede stijgen en blijft men alleen spreken over jobs, jobs en
nog eens jobs. Ook al weet men dat maar 1 op de 3 mensen
in armoede tewerkgesteld kan worden.’

Onze openingsuren zijn:
• Maandag t.e.m. vrijdag: 9.00 – 12.00 uur
• Maandagavond: 17.30 – 20.00 uur
• Elke namiddag op afspraak
Om praktische redenen is het Loket Sociale Dienst voortaan
telefonisch niet meer bereikbaar op woensdag-, donderdagen vrijdagnamiddag.
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loket sociale dienst

T 014 50 21 81 / sociale.dienst@herenthout.be

Minimale levering aardgas
Wat?
De minimale levering aardgas is een financiële tussenkomst
voor aardgas, die tweemaal per maand wordt toegekend tijdens de winterperiode van 1 november tot 31 maart. Het bedrag wordt op de budgetmeterkaart gezet. Na de winter kan
het OCMW 30 % van de tussenkomst aan jou terugvragen.
Voorwaarden
Kom naar Loket Sociale Dienst en vraag of je in aanmerking
komt voor de minimale levering aardgas, ook als je geen klant
bent van het OCMW.
Wat meebrengen?
• identiteitskaart
• oplaadkaart van de budgetmeter aardgas (vooraf de kaart
nog in de budgetmeter steken voor een update van je gegevens)
• bewijs van je inkomen van de laatste 3 maanden
• rekeningafschriften van de laatste 3 maanden

PWA wordt Wijkwerken
Vanaf 1 januari 2018 vervangt het Wijkwerken het vroegere
PWA. Even een korte uitleg hoe het systeem werkt.
Wat is wijkwerken?
• Ben je ingeschreven als werkzoekende bij VDAB of ben je
een leefloongerechtigde, en lukt het je niet om in het gewone
arbeidscircuit aan de slag te gaan? Dan kom je misschien in
aanmerking voor wijk-werken.
• Wijk-werken houdt in dat je enkele uren per week klusjes
uitvoert bij iemand thuis of in een school, gemeente, OCMW,
vzw, niet-commerciële vereniging of land- en tuinbouwbedrijf.
• Je mag maximum 60 uur per maand en 630 uur per jaar klusjes doen, en dit gedurende maximum 12 maanden. Daarna
zet je een volgende stap in je traject naar werk. Werkte je als
PWA’er en geniet je van de overgangsmaatregel, dan geldt
de beperking van 12 maanden niet.
Hoe kan ik aan de slag gaan als wijk-werker?
• Ben je ingeschreven als werkzoekende bij VDAB?
- Neem contact op met het VDAB-kantoor in jouw buurt.
- Je VDAB-bemiddelaar bekijkt of wijk-werken momenteel
de beste stap voor je is in je traject naar werk. Is dit het
geval, dan maakt hij een aantal afspraken met je die hij
vastlegt in een afsprakenblad. Daarnaast brengt hij het
wijk-werkkantoor uit jouw buurt op de hoogte.
- Het wijk-werkkantoor nodigt je vervolgens uit voor een
gesprek. Tijdens dit gesprek krijg je alle info die je nodig
hebt.

een aantal afspraken met je die hij vastlegt in een afsprakenblad. Daarnaast brengt hij het wijk-werkkantoor uit jouw
buurt op de hoogte.
- Het wijk-werkkantoor nodigt je vervolgens uit voor een gesprek. Tijdens dit gesprek krijg je alle info die je nodig hebt.
Wie komt in aanmerking om een wijk-werker
in te schakelen?
Wijk-werken houdt in dat je klusjes laat uitvoeren door werkzoekenden. Je vergoedt hen met wijk-werkcheques.
Wie komt in aanmerking:
• privépersoon
• gemeente
• OCMW
• onderwijsinstelling
• land- en tuinbouwbedrijf
• vzw of niet-commerciële vereniging
Welke klusjes kan ik laten uitvoeren
door een wijkwerker?
• Elke gemeente kan beslissen welke activiteiten ze uit deze
lijst toelaten en welke niet. De activiteiten die de gemeente
toelaat, krijg je te zien als je een klusje ingeeft via ons online
systeem op www.vdab.be.
• Biedt je gemeente de activiteit die jij wil laten uitvoeren niet
aan? Dan kan je vragen aan je wijk-werkorganisator of deze
activiteit ook opgenomen kan worden.
Hoe kan ik klusjes laten uitvoeren
door een wijk-werker?
• Wil je vanaf 1 januari 2018 klusjes laten uitvoeren door een
wijk-werker? Je kan je nu reeds aanmelden op de website
van VDAB.
• Voor je je eerste klusje laat uitvoeren, moet je een gebruikersovereenkomst tekenen, inschrijvingsgeld betalen en
wijk-werkcheques bestellen.
• Je betaalt de wijk-werker met één wijk-werkcheque per begonnen uur.
• Je hoeft geen extra verzekering af te sluiten in het kader van
arbeidsongevallen of burgerlijke aansprakelijkheid.
• Je zorgt ervoor dat de wijk-werker in een gezonde werkomgeving kan werken met veilig werkmateriaal.
Zijn wijk-werkcheques fiscaal aftrekbaar?
Enkel als je een privépersoon bent. Meer info over de fiscale
aftrekbaarheid van wijk-werkcheques vind je op minfin.fgov.be.
Voor alle vragen over Wijkwerken kan je terecht op
www.vdab.be.
Meer info?
Campus Spiegelfabriek
Lierseweg 132
2200 Herentals
T 014 24 66 76
margot.lembrechts@isom.be

• Ben je een leefloongerechtigde?
- Neem contact op met het OCMW dat jouw leefloon uitbetaalt.
- Je OCMW-bemiddelaar bekijkt of wijk-werken voor jou
momenteel de beste stap is. Is dit het geval, dan maakt hij
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loket bouwen & wonen

T 014 50 78 47 / bouwen.wonen@herenthout.be

Burgemeestersconvenant
Kempen2020

handige Harry of Henriëtte? Ook doe-het-zelvers kunnen
muurisolatie aankopen via de groepsaankoop.
Infoavonden
Kom voor meer info langs op een infoavond in je buurt.
Deze starten om 20.00 uur en zijn gratis:
• Donderdag 1 februari 2018 in de raadzaal van het gemeentehuis, Kerkstraat 4, Nijlen;
• Donderdag 15 februari 2018 in Zaal de Vloeikens, Vloeikensstraat 22, Hulshout;
• Maandag 26 februari 2018 in CC Zwanenberg, Cultuurplein 1, Heist-op-den-Berg.

Energie Infotoer:
infoavond ‘Verwarmen’
Is je verwarmingsinstallatie 10 jaar oud? Dan
is er al een grote kans
dat je nodeloos veel
geld opstookt. Laat
je op deze infoavond
goed informeren over
de vele mogelijkheden
die bestaan om je woning te verwarmen. Zo vermijd je verrassingen, doorprik je
verkooppraatjes en maak je betere keuzes.

Inschrijven
Vrijblijvend inschrijven is mogelijk via www.iok.be/muurisolatie. Na inschrijving word je verder op de hoogte gehouden over het verloop van de actie in onze gemeente.
Wil je graag mee beslissen welke firma de samenaankoop
mag uitvoeren? Geef je dan ook op voor de stuurgroep
die samenkomt op dinsdag 20 februari om 20.00 uur in
Herenthout.

Een expert van Eandis geeft je op deze infoavond alle kennis die je nodig hebt over verwarmingsinstallaties, radiatoren
en de haalbaarheid van hernieuwbare energie. Goede en
slechte praktijkvoorbeelden komen aan bod. Voorkennis is
niet nodig.

Nog vragen?
Met vragen kan je terecht bij het duurzaamheidsteam van
IOK via T 014 56 45 15 of duurzaamheidsteam@iok.be
of de milieudienst via T 014 50 78 44 of
milieudienst@herenthout.be.

De infoavond vindt plaats op dinsdag 30 januari 2018 om
20.00 uur in de gemeentelijke feestzaal, Bouwelse
Steenweg 10.
Deelname aan de infoavond is gratis maar we vragen om
vooraf in te schrijven. Dit kan via www.iok.be/ei of via de milieudienst op T 014 50 78 44 of milieudienst@herenthout.be.
Deze infoavond kadert in de Energie Infotoer, die IOK naar
jaarlijkse gewoonte samen met 27 gemeenten, Eandis, Infrax, Kamp C en Gezinsbond organiseert. De Infotoer bestaat
uit een reeks inspirerende infosessies over energie besparen
en hernieuwbare energie. Benieuwd naar de andere infosessies? Op www.iok.be/ei vind je een volledig overzicht.
Dit project wordt mee mogelijk gemaakt door financiering van
het Europese Interreg 2 Zeeën programma en het Europees
Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Vraag een gratis huisbezoek aan
en bespaar energie

Doe mee met de groepsaankoop
muurisolatie

Energiemeester zoekt gezin
Wil je thuis graag energie besparen maar weet je niet hoe?
Weet je niet precies hoe je kamerthermostaat werkt? Ligt
jouw verbruik te hoog en weet je niet waarom?

Zijn de muren van je woning niet of slechts beperkt geïsoleerd? In een niet-geïsoleerde woning verdwijnt 25 % van
de warmte door de muren. Indien je dak goed geïsoleerd
is, is muurisolatie de volgende stap naar een lagere energiefactuur en meer comfort.

Met al deze vragen kan je gratis terecht bij de energiemeester
uit onze gemeente. Een energiemeester is een expert in het
besparen van energie thuis en staat klaar om jou te helpen
om energie te besparen. Op jouw vraag komt de energiemeester bij je langs en zoekt samen met jou naar het antwoord op al je energievragen.

Samen met 27 gemeenten organiseert IOK deze winter
een groepsaankoop muurisolatie. Door samen de markt
op te gaan, willen we goede voorwaarden voor een kwaliteitsvol aanbod bekomen. Zowel het inspuiten van de
spouwmuren, als het van buitenaf of binnenuit bij-isoleren
van de muren behoren tot de mogelijkheden. Ben je een

Je kan zo’n huisbezoek aanvragen door het e-formulier in te
vullen op www.kempen2020.be/huisbezoek. Geen internet? Bel Kamp C op T 014 27 96 50 en laat je inschrijven.
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loket bouwen & wonen

T 014 50 78 47 / bouwen.wonen@herenthout.be

Ophaalkalender 2018

Word zelf energiemeester
Wil je zelf energiemeester worden en gezinnen in jouw gemeente helpen om thuis energie te besparen?
Registreer je vrijblijvend als kandidaat via
www.kempen2020.be/energiemeester.

De ophaalkalenders zijn half december verspreid over alle
brievenbussen van onze gemeente. Op de kalender vind
je alle vertrouwde informatie over ophaaldata en sorteerregels. Dit jaar is het formaat iets groter, waarbij er extra
aandacht wordt besteed aan de sorteerregels.

Verbruik jij meer of minder?
Een gemiddeld Vlaams gezin verbruikt jaarlijks 3 500 kWh
elektriciteit en 23 260 kWh aardgas. In 2017 betaalt een
gemiddeld gezin voor elektriciteit € 1 015 (€ 0,29 per kWh)
en voor aardgas € 1 163 (€ 0,05 per kWh). Samen is dat
een energiefactuur van € 2 178.

Wie geen kalender heeft ontvangen of een extra exemplaar wenst, kan hiervoor terecht op het gemeentehuis
(Loket Bouwen & Wonen). Je kan de ophaalkalender ook
digitaal raadplegen via www.iok.be.
Vergrote versie voor slechtzienden
Mensen die slechtziend zijn, kunnen een groter formaat
van de ophaalkalender vragen via de Afvalinfolijn op het
nummer 014 56 27 75 of via afvalbeheer@iok.be.

Via eandis.zetjewoningopdekaart.be ontdek je in een paar
eenvoudige stappen of jouw verbruik lager of hoger is dan
het gemiddelde.

Op je smartphone
Met de ‘Recycle!’ app krijg je bericht van elke ophaling aan
huis. Je vindt er de openingsuren van het containerpark en
het adres van de dichtstbijzijnde Kringwinkel. Ook met de
sorteerregels helpt ‘Recycle’ je verder. De app is beschikbaar voor Android en Apple.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door financiering
van het Europese Interreg 2 Zeeën programma en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Vragen?
Je kan terecht op de diftar-informatielijn 0800 97 687 of
de afvallijn op T 014 56 27 75, die je ook onderaan de
kalender terugvindt.
Ophaalkalender
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KMO’s met een jaarlijks primair energieverbruik vanaf
225 000 kWh krijgen een gratis energiescan aangeboden.
Deze scan brengt het energieverbruik en de grootste besparingsopportuniteiten in kaart. Indien er voldoende en
haalbaar besparingspotentieel aanwezig is, kan de KMO
bijkomend advies krijgen bij de implementatie van de voorgestelde energiemaatregelen. 40 % van dit implementatieadvies wordt gesubsidieerd.
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• Alle andere plastic verpakkingen
(potjes, bakjes, vlootjes, zakken
en folies)
• Andere plastic voorwerpen
(speelgoed, bloempotten,
spuiten)
• Piepschuim en aluminiumfol
ie
• Verpakkingen met kindveilige
sluiting
(bv. corrosieve ontstoppers,
corrosieve WC ontkalkers)
• Verpakkingen van insecticide,
onkruidverdelger, mosbestrijder
, rattenvergif...
• Verpakkingen van motorolie,
verf, lak en vernis
• niets vastmaken aan de
buitenkant van de PMD-zak
• Verpakkingen met tenminste
één
van de volgende pictogramme
n:

• Huishoudelijke verpakkingen
met een volume ≤ 8 liter
• Goed geledigd, leeggegoten
of leeggeschraapt
• Verpakkingen met hun dop,
bij voorkeur platgedrukt
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Aanvragen moeten uiterlijk
een week voor het hakselen
worden doorgegeven.
60,00 euro voor het eerste
De kostprijs bedraagt
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euro per half uur vanaf
minimum van 60,00 euro.
het tweede uur, met een
Het gehakseld hout wordt
niet door de technische
maar blijft ter plaatse.
dienst meegenomen,
Het moet gaan om min.
4 m³ en max. 24 m³ snoeihout.
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Meer informatie en voorwaarden
Surf naar www.vlaio.be/keep of neem contact op met het
Agentschap Innoveren & Ondernemen via het gratis nummer 0800 20 555 of mail naar keep@vlaio.be.
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De Kringwinkel Zuiderkemp
en is te contacteren op
het nummer: 015 23 73
www.dekringwinkelzuid
93
erkempen.be
Al de Kringwinkels van
vzw De Kringwinkel Zuiderkemp
• maandag tot en met
en zijn geopend:
zaterdag van 09.30 uur
tot 17 .00
• (de winkel in Heist-op-de
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in de nabije omgeving
middag open vanwege
- opgelet: deze winkel
de grote rommelmarkt
is op maandagvoormiddag
gesloten)

12
za

zo

1

2

7

8

9

14

15

16

21

22

23

28

29

30

KB
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pot en kluit.
opgehaald door de gemeenteli
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10 januari 2018

Download
Recycle!
www.iok.be
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www.fostplus.be

Voor bijkomende info en/of

inforMATiElijn: 0800
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problemen met de ophaling,

97 687

bellen naar

AfVAlinfolijn: 014

Raadpleeg ook uw persoonlijk
e ophaalkalender op www.iok.b

e – Alle ophalingen starten

56 27 75

om 07.00 uur.

Het Groene Punt-logo op
het product een bijdrage een verpakking geeft aan dat de fabrikant van
cleren van verpakkingsafvbetaalt voor het inzamelen, sorteren en recyal. Het zegt niets over de
van het product of z’n verpakking
recycleerbaarh
en is dus geen sorteerinstructi eid
e.

www.mijndiftar.be

97 687

loket bouwen & wonen

T 014 50 78 47 / bouwen.wonen@herenthout.be

Nieuwe zwerfvuilactie

Doe de test
Duid hieronder de uitspraken aan die op jouw woning van
toepassing zijn.

De volgende zwerfvuilactie vindt plaats op zaterdag 17
maart 2018. Dit is ook de start van de Grote Lenteschoonmaak die de Mooimakers jaarlijks organiseren. De Grote Lenteschoonmaak bundelt van 17 tot 31 maart alle initiatieven
waarbij vrijwilligers de handen uit de mouwen steken om het
zwerfvuil in hun buurt op te ruimen en zo het straatbeeld van
hun dorp mooi te maken. De Mooimakers koppelen hieraan
een grootse communicatiecampagne, terug te vinden op
www.mooimakers.be.

1. Ik zie grijze of zwarte roetafzetting op of rond het verwarmingstoestel.
2. Ik weet niet wanneer mijn verwarmingstoestel het laatst
onderhouden is door een vakman.
3. Ik zie gele of oranje vlammen in plaats van blauwe
vlammen.
4. Ik zie condens op de ramen en ervaar veel vocht en
damp in de woning.
5. Mijn huisdieren gedragen zich vreemd. Ze zijn onrustig
of vallen zelfs flauw.
6. Ik heb in mijn woning vaak last van hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid en braken.
7. Ik ervaar gezondheidsklachten telkens bij dezelfde activiteit, zoals tijdens het afwassen, het douchen of baden.
8. Ik en mijn huisgenoten of bezoekers ervaren op hetzelfde moment gezondheidsklachten.
9. Ik merk dat de gezondheidsklachten verminderen
als ik verlucht of naar buiten ga.

Help jij mee Herenthout schoon te maken?
Onze zwerfvuilactie verloopt volgens een vaste formule. We
komen om 9.00 uur samen in de gemeentelijke feestzaal, waar je kan aanduiden welke straten of pleintjes je
wenst op te ruimen. Je kan dan ook de nodige vuilniszakken, grijpstokken, handschoenen en een fluo hesje nemen.
Daarna gaat iedereen aan de slag. We sluiten ‘s middags de
zwerfvuilactie af met een hapje en een drankje.
Graag een seintje aan de milieudienst voor 5 maart 2018
als je wil meewerken aan de zwerfvuilactie. Zo kunnen we
voldoende eten en drinken voorzien.

Resultaat
Heb je de uitspraak aangeduid van roetafzetting (1), onderhoud (2) of de gele vlammen (3)? Laat dan je verwarmingstoestel, boiler of schouw controleren door een vakman.
Onderhoudsregels, wettelijke verplichtingen en een lijst van
erkende vakmensen vind je op www.stookzuinig.be.

Overtuig ook vrienden, familie, leden van jouw organisatie of
groep om deel te nemen aan de zwerfvuilactie.
Meer info of deelnemen?
Neem contact op met de milieudienst op T 014 50 78 44 of
milieudienst@herenthout.be.

Heb je meerdere vakjes aangevinkt? Dan kan er CO-gas in
je woning zijn. Vraag aan de brandweer om een controle te
doen.
Heb je gezondheidsklachten? Raadpleeg je huisarts.
Geef CO geen kans
Laat je verwarmingstoestellen en schouw regelmatig onderhouden en zorg voor voldoende ventilatie en verluchting in je
woning. Gebruik liever geen mobiel verwarmingstoestel op
gas of petroleum, zeker niet in de slaapkamer. Gebruik je ze
toch, doe dat dan maximum 1 uur en verlucht extra.
Heb je een vermoeden van CO-vergiftiging?
Voorkom dat je zelf bevangen raakt. Zet ramen en deuren
open. Bel 112. Zet het verwarmings- of warmwatertoestel, indien mogelijk, uit. Evacueer het slachtoffer en start eventueel
met reanimeren.

CO in jouw huis? Doe de test

Meer informatie?
Surf naar www.koolstofmonoxide.be.

Mistig en windstil weer zijn ideale omstandigheden voor het
ontstaan van CO ofwel koolstofmonoxide. CO is een giftig en
heel gevaarlijk gas. Je ruikt het niet, je proeft het niet, je ziet
én voelt het niet.

Dit is een publicatie van Vlaamse Logo’s en VIGeZ vzw.

CO ontstaat alleen bij toestellen die werken met een vlam,
dus niet bij een elektrisch toestel. De kans op CO is veel
lager bij toestellen die de lucht van buiten aanzuigen (‘gesloten toestellen’). Heb jij een verwarmingstoestel op gas,
kolen, mazout of petroleum in huis? En wil je weten of
er in jouw huis CO-gevaar is?
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loket leven & ondernemen

014 50 78 35 / leven.ondernemen@herenthout.be

Aanpassing prijzen identiteitskaart,
kids-ID en verblijfskaart
voor niet-Belgen

• Daarnaast biedt het Rijksregister jou, via Mijn DOSSIER, de
mogelijkheid om op vrijwillige basis je contactgegevens, of
enkele daarvan, te communiceren: telefoon- en gsm-nummer, faxnummer en emailadres.
Vele voordelen
Het aanmaken van attesten via de toepassing Mijn DOSSIER
zorgt voor een administratieve vereenvoudiging voor zowel de
gemeenten als voor de burgers en heeft vele voordelen:

Omwille van de jaarlijkse herziening door FOD Binnenlandse
Zaken zijn vanaf 1 januari 2018 de prijzen aangepast.
Concreet betekent dit dat vanaf 1 januari 2018 volgende prijzen
gelden:

• Gemakkelijker: je hoeft je niet te verplaatsen naar het gemeentehuis.
• Sneller: je beschikt onmiddellijk over het attest en bent niet
langer afhankelijk van de openingsuren van het gemeentehuis. Je kan het attest van thuis uit, 24 op 24 en 7 op 7
opvragen en meteen digitaal doorsturen naar de instantie die
jou er om vroeg.
• Goedkoper: Mijn DOSSIER en zijn certificaten zijn gratis.
• Veiliger: Mijn DOSSIER levert digitale attesten af waarbij de
handtekening op digitale wijze kan gecontroleerd worden.
• Beter voor het milieu: het gebruik van digitale attesten vermindert het papierverbruik en minder verplaatsingen naar
het gemeentehuis betekent minder vervuiling.

• identiteitskaart voor Belgen en verblijfskaart voor vreemdelingen: 17,00 euro (duplicaat 18,00 euro)
• kids-ID: 6,40 euro (duplicaat 7,40 euro)
• biometrische kaart voor vreemdelingen: 21,20 euro (duplicaat 22,20 euro)
• dringende procedure: 91,00 euro
• zeer dringende procedure: 138,60 euro
Meer info? Loket Leven & Ondernemen, dienst burgerzaken
T 014 50 78 35 - leven.ondernemen@herenthout.be

Kent u “Mijn DOSSIER”?

De communicatie van de contactgegevens kadert in de administratieve vereenvoudiging. De overheidsinstanties die toegang hebben tot deze gegevens kunnen op die manier sneller
en directer met jou communiceren.

Mijn DOSSIER is de online toepassing van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken die het je mogelijk maakt je
persoonlijk dossier in het Rijksregister te raadplegen en attesten te downloaden. De applicatie kreeg een grondige makeover en nieuwe functionaliteiten zijn toegevoegd.

Juridische waarde
De attesten verkregen via Mijn DOSSIER bevatten de digitale
stempel van het Rijksregister en hebben bijgevolg dezelfde
juridische waarde als attesten afgeleverd door de gemeente.
De instanties die deze attesten opvragen, mogen deze digitale
versie dus niet weigeren.

Via de toepassing Mijn DOSSIER kan je je gegevens in het
Rijksregister nakijken, fouten in je dossier rapporteren, je contactgegevens doorgeven en checken wie jouw gegevens de
laatste 6 maanden heeft geraadpleegd.
Een van de belangrijkste troeven van de applicatie is dat ze je
de kans geeft attesten uit het Rijkregister (vb. een attest van
gezinssamenstelling), waar je je ook bevindt, te downloaden of
af te drukken.

We hebben er bij de instanties op aangedrongen attesten die
via Mijn DOSSIER zijn verkregen als geldig te beschouwen en
nooit te weigeren.
We bevelen zelfs sterk aan de digitale versie te gebruiken want
enkel in de digitale vorm kan men de rechtsgeldigheid van de
digitale attesten goed controleren.

Wat is er zoal veranderd?
• De inhoud en de lay-out van de attesten zijn aangepast om
zo onder andere het authentieke karakter van het attest te
versterken.
• De structuur en lay-out van de applicatie zelf is herwerkt om
deze gebruiksvriendelijker te maken.
• Het aantal attesten online verkrijgbaar is opgetrokken van 5
naar 10. Hieronder vind je een overzicht van de 10 attesten
die nu beschikbaar zijn:

Voor meer informatie over Mijn DOSSIER kan je contact opnemen met de Helpdesk van de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken: Helpdesk
BELPIC, T 02 518 21 16 of helpdesk.belpic@rrn.fgov.be.
Hoe kan ik inloggen op Mijn DOSSIER?
Om je te kunnen aanmelden bij de toepassing Mijn DOSSIER
heb je je elektronische identiteitskaart (eID) nodig en een kaartlezer. De kaartlezer moet geïnstalleerd zijn met de juiste drivers
(middleware).
De meest recente driver kan je hier vinden:
http://eid.belgium.be/nl/je_eid_gebruiken/de_eid-middleware_
installeren.

1. Uittreksel uit de registers
2. Attest van hoofdverblijfplaats (fusie van het attest van
inschrijving en het attest van verblijfplaats)
3. Attest van hoofdverblijfplaats met historiek
4. Attest van gezinssamenstelling
5. Attest van leven
6. Attest van Belgische nationaliteit
7. Attest van kiesregister
8. Attest van wettelijke samenwoning
9. Attest van verblijfplaats om in het huwelijk te treden
10. Attest van wijze van teraardebestelling en/of ritueel voor
uitvaartplechtigheid

Van zodra jouw kaartlezer correct is geïnstalleerd, kan je met
behulp van je eID de toepassing Mijn DOSSIER raadplegen.
Je surft naar https://mijndossier.rrn.fgov.be.
Voor je toegang krijgt tot je gegevens in Mijn DOSSIER, zal je je
pincode moeten invoeren. Zo wordt er geverifieerd of je werkelijk de persoon bent die je beweert te zijn.
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Najaarseditie

in Herenthout

januari 2018
wanneer?

wat?

waar?

meer info?

uur?

7 januari

Mountainbiketoertocht (25-45 km)
Sportcentrum ‘t Kapelleke
inschrijven: 7.30-10.30u
WTC Molenhuis				

7 januari

Nieuwjaarsdrink & verenigingenmarkt

Markt

Tom De Ceulaer
T 0476 79 48 45

15.00-20.00u

8 januari
Dorpsrestaurant: verloren maandag
Cafetaria Huis Driane
11.30-13.00u		
					

Loket Zorg & Gezondheid
T 014 50 77 11

9 januari
Bloemschikken
Cafetaria Huis Driane
9.00u		
					

Loket Zorg & Gezondheid
T 014 50 77 11

16 januari

Bibliotheek
T 014 50 10 40

Herenthoutse leesclub leest
Leesruimte bib
19.00u		
‘De deur’ van Magda Szabo				

19 januari
Filmvoorstelling
Cafetaria Huis Driane
13.30u		
					

Loket Zorg & Gezondheid
T 014 50 77 11

19 januari

Sportdienst
T 014 51 62 06

Huldiging sportlaureaten & kampioenen 2017 Sportcentrum ‘t Kapelleke
19.30u		
sportraad & sportdienst				

21 januari
Haringbak
Cafetaria Huis Driane
12.00u		
					

Loket Zorg & Gezondheid
T 014 50 77 11

22 januari
Info: Naar een assistentiewoning
Cafetaria Huis Driane
13.30u		
					

Loket Zorg & Gezondheid
T 014 50 77 11

26 januari
Bingo
Cafetaria Huis Driane
14.00u		
					

Loket Zorg & Gezondheid
T 014 50 77 11

27 januari

www.gezinsbond
herenthout.be

Uitstap operette ‘De Vogelhandelaar’
Gezinsbond
		

Cultuurcentrum ‘Zwaneberg’
19.15u		
Heist-op-den-Berg 			
vertrek: kerk

30 januari
Info: Zorgen voor personen met dementie Cafetaria Huis Driane
19.30u (onthaal vanaf 19.00u) Loket Zorg & Gezondheid
					
T 014 50 77 11
30 januari
Info: Verwarmen
Gemeentelijke feestzaal
20.00u		
					

milieudienst@herenthout.be
T 014 50 78 44

februari 2018
2 februari
Zangnamiddag
Cafetaria Huis Driane
14.00u
				

Loket Zorg & Gezondheid
T 014 50 77 11

3 februari

lutgardiskoor@live.be
T 0475 75 16 93

Concert ‘L’amour t’attend’
St.-Pieter en Pauwelkerk
19.30-21.00u
Sint-Lutgardiskoor			

5 februari
Lichtmis i.s.m. seniorenraad
Cafetaria Huis Driane
14.00u
				

Loket Zorg & Gezondheid
T 014 50 77 11

6 februari
Bloemschikken
Cafetaria Huis Driane
9.00u
				

Loket Zorg & Gezondheid
T 014 50 77 11

11 februari

Carnavalstoet			

11 februari
Stoetcafé
Dienstencentrum
13.30u
				
12 februari

Nacht van Herenthout

GOC Ter Voncke

13 februari

Kindercarnaval

GOC Ter Voncke		

14 februari
Carnavalbal voor senioren
Cafetaria Huis Driane
			
18 februari

13.30u (deuren
open om 13.15u)

Loket Zorg & Gezondheid
T 014 50 77 11

Loket Zorg & Gezondheid
T 014 50 77 11

Carnavalstoet

18 februari
Stoetcafé
Dienstencentrum
13.30u
				

Loket Zorg & Gezondheid
T 014 50 77 11

23 februari
Bingo
Cafetaria Huis Driane
14.00u
				

Loket Zorg & Gezondheid
T 014 50 77 11

25 februari

Denise Peeters
T 014 51 24 60

Minigolfwedstrijd ‘Pannenkoekenprijs’
Sportcentrum ‘t Kapelleke
10.30u
Minigolfclub ’t Kapelleke			
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Geef zelf je activiteit in!

in Herenthout

www.UiTdatabank.be

maart 2018

uur?

meer info?

2 maart
Zangnamiddag
Cafetaria Huis Driane
14.00u
				

Loket Zorg & Gezondheid
T 014 50 77 11

2 maart

Spaghettiavond
GO! BS ’t Klavertje
17.00-20.00u
Basisschool ‘t Klavertje			

directie@bsklavertje.be
T 014 51 13 39

3 & 4 maart

TV Blijf Jong - Turn-, Rope SkippingSportcentrum ‘t Kapelleke
& Dans Show		

Marc Van Kerckhoven
T 0478 39 56 64

wanneer?

wat?

waar?

3/03: 17.00-21.00u
4/03: 13.30-17.30u

5 maart
Info: Autisme en tics
Cafetaria Huis Driane
19.30-22.00u
				

huisvanhetkind@isom.be
T 014 24 66 47

6 maart
Info: Talenten
Gemeentelijke feestzaal
19.30-22.00u
				

huisvanhetkind@isom.be
T 014 24 66 47

8 maart
Info: Liefde, een leven lang
Cafetaria Huis Driane
14.00u
				

Loket Zorg & Gezondheid
T 014 50 77 11

8 maart

Landelijke Gilde

Voordracht ‘Over whisky’
Landelijke Gilde

GOC Ter Voncke		

9 maart
80-plussers ontmoeten elkaar
Cafetaria Huis Driane
11.30-16.00u
				

Loket Zorg & Gezondheid
T 014 50 77 11

9, 10 &
Aladdin Jr, de musical
Zaal Lux
11 maart
Poco		
			
			

Poco
T 014 51 25 94

9/03: 19.30-21.30u
10/03: 19.30-21.30u
11/03: 14.00-16.00u
en 19.00-21.00u

13 maart
Bloemschikken
Cafetaria Huis Driane
9.00u
				

Loket Zorg & Gezondheid
T 014 50 77 11

17 maart
Zwerfvuilactie
Gemeentelijke feestzaal
9.00u
				

milieudienst@herenthout.be
T 014 50 78 44

18 maart

Sonia Stroeckx
T 014 50 21 20

Dag van de Zorg - opendeurdag		
10.00-17.00u
WZC Boeyendaalhof zet de deuren open			

19 maart
Info: Aangepast vervoer
Cafetaria Huis Driane
9.00-11.00u
				

Loket Zorg & Gezondheid
T 014 50 77 11

23 maart
Bingo
Cafetaria Huis Driane
14.00u
				

Loket Zorg & Gezondheid
T 014 50 77 11

25 maart

Denise Peeters
T 014 51 24 60

Minigolfwedstrijd
Sportcentrum ‘t Kapelleke
‘Eerste Manche kampioenschap’		
Minigolfclub ’t Kapelleke

10.00u
(gesloten wedstrijd)

30 maart
Paasontbijt
Cafetaria Huis Driane
9.00-11.00u
				

Loket Zorg & Gezondheid
T 014 50 77 11

31 maart

Judotornooi voor pupillen & miniemen

Sportcentrum ‘t Kapelleke

10.00u

Judoclub Herenthout

31 maart

Wandeling

Sportcentrum ‘t Kapelleke

8.00u

Atletiekclub Herenthout

april 2018
6 april
Zangnamiddag
Cafetaria Huis Driane
14.00u
				

Loket Zorg & Gezondheid
T 014 50 77 11

17 april
Bloemschikken
Cafetaria Huis Driane
9.00u
				

Loket Zorg & Gezondheid
T 014 50 77 11

27 april
Bingo
Cafetaria Huis Driane
14.00u
				

Loket Zorg & Gezondheid
T 014 50 77 11
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loket zorg & gezondheid

T 014 50 77 11 / zorg.gezondheid@herenthout.be

Hartveilig Herenthout

Carnaval bij Drianekes!

Op twee openbare locaties in onze gemeente kan je een AED-toestel (Automatische Externe Defibrillator) terugvinden. Deze toestellen kunnen bij een hartstilstand het verschil
betekenen tussen leven en dood.

E Ga je mee, ga je mee, ga je mee? E
E Het is weer feest in Huis Driane. E
E Doe maar mee, doe maar mee, doe maar mee. E
E Er is plezier voor jong en oud. E
E De Huirtuitse senioren die vieren carnaval. E
E Je hoort ze al van verre: ‘Drianekes Bovenal’! E

De AED-toestellen bevinden zich op volgende locaties:
• Huis Driane, Molenstraat 56
• Sporthal ’t Kapelleke, Bergense Steenweg 61
We gaan de komende periode samenzitten met de medewerkers van de Rode Kruis-afdeling van Herenthout om te bekijken
hoe we van onze gemeente een ‘Hartveilige gemeente’ kunnen maken. We houden je op de hoogte van acties die we
hiervoor zullen ondernemen.

Ons carnavalsprogramma voor 2018:
Zondag 11 februari en zondag 18 februari
• Schminken van de stoeters tussen 9.00 en 12.30 uur
• Stoetcafé van 13.30 tot 18.00 uur
Woensdag 14 februari
Carnavalbal voor senioren met muziek van DJ De Lange en
entertainment door de Kleine Rakkers! Prins Carnaval en zijn
dansmariekes zijn ook van de partij.
Het feest gaat door in de cafetaria van 13.30 tot 16.30 uur.
Deelname kost 2,50 euro (taart inbegrepen). Schrijf je in voor
7 februari voor een namiddag boordevol plezier!
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loket zorg & gezondheid

T 014 50 77 11 / zorg.gezondheid@herenthout.be

Computerlessen
Onder- Data
Tijdstip
Locatie
werp
ABC van 13 maart 09.00-12.00u Huis Driane
de pc
15 maart			
20 maart			
22 maart		
iPad*
6 maart 09.00-12.00u Bibliotheek
8 maart		
				
Android* 13 maart 09.00-12.00u Bibliotheek
15 maart			

Prijs
€ 20
voor
4 lessen
€ 4 voor
2 lessen
€ 4 voor
2 lessen

* Eigen iPad/tablet meebrengen
Inschrijven aan het loket of via
zorg.gezondheid@herenthout.be of T 014 50 77 11.

Infomoment
‘Wonen in een assistentiewoning
van Huis Driane’
Je bent senior of mindervalide en woont natuurlijk graag in alle
comfort, zeker als je ouder wordt.
Dat is ook het uitgangspunt van onze assistentiewoningen,
zorgeloos en zelfstandig wonen in een aangepaste woonomgeving.
En met alles vlakbij: hulp op maat, een lekker middagmaal in
het dorpsrestaurant, thuisverpleging, vervoer met de Minder
Mobiele Centrale of Uit- en Thuismobiel, ontmoeting en ontspanning in onze gezellige cafetaria en nog zoveel meer …

Huis Driane - 35 assistentiewoningen

Je wil weten hoe wonen in een assistentiewoning eraan toe
gaat, wie hiervoor in aanmerking komt en wat dit allemaal kost?
Kom dan zeker naar ons infomoment op maandag
22 januari 2018 om 13.30 uur in de cafetaria van Huis
Driane.
Hof Driane - 22 assistentiewoningen
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loket kids & co
Oudergroep Het Doolhofje
Het Doolhofje is een praatgroep voor ouders en familie met
een kind met het Autismespectrumstoornis (ASS) en alle kinderen die ‘extra zorgen’ nodig hebben. Op regelmatige basis organiseren we infoavonden in samenwerking met de
Vlaamse Vereniging Autisme.

T 014 50 27 76 / kids.co@herenthout.be

Week van de Keigezonde Kempen
‘Jonge Gezinnen’
Van 1 tot 7 maart 2018 noteer je voortaan een gezonde
actieweek op jouw gezinskalender. De ‘Week van de Keigezonde Kempen’ staat bol van de activiteiten voor een
gezond(er) gezinsleven. Je geeft jezelf even tijd om stil te
staan bij gezond gedrag in jouw gezin. Veel gezinnen hebben wel de intentie om gezond gedrag thuis voorop te stellen, maar lopen tegen de tijd en de drukte aan. De hoeveelheid informatie over gezondheid in de media bemoeilijkt ook
de gezonde keuze. De actieweek wil terug naar de basis
van een gezond evenwicht.

5 maart 2018:
Autisme en tics
Mensen met autisme hebben soms bewegings- en/of geluidstics. Een aantal van hen krijgen bijkomend de diagnose ‘Tourette Syndroom’ (TS). Het Tourette Syndroom wordt
gekenmerkt door ongewenste bewegingen en geluiden die
men ‘tics’ noemt. Wanneer er minstens twee motorische en
één vocale tic (niet noodzakelijk tezelfdertijd) optreden en dit
gedurende een periode van minstens één jaar, dan spreekt
men van TS. Men kan gedurende dit jaar ook ticvrije periodes hebben die tot drie maanden kunnen gaan. Er zijn echter geen twee mensen met TS hetzelfde, iedereen heeft zijn
persoonlijke tics.
Wat zijn de mogelijke oorzaken van TS en hoe kan je best
reageren?
Spreekster: Veerle Jacobs, ervaringsdeskundige en klinisch psycholoog
4 juni 2018:
Sociaal-emotionele ontwikkeling en autisme
Wat is de impact van de sociaal-emotionele ontwikkeling op
het dagelijkse leven van mensen met autisme? Wat is het
evenwicht tussen omgeving aanpassen aan de noden van
kinderen met autisme, regels aanleren en vaardigheden versterken? Je leert hoe je conflicten kunt vermijden en aanpakken.
Spreekster: Els Smekens is onderwijzeres en heeft een
masterdiploma autisme
Praktisch
Elke avond is er de mogelijkheid om vragen te stellen en ervaringen uit te wisselen.
De infosessies gaan door van 19.30 tot 22.00 uur in de cafetaria van Huis Driane, Molenstraat 56, Herenthout.
Inschrijven: huisvanhetkind@isom.be of T 014 24 66 47
De avonden zijn gratis.

2 maart 2018:
Samen koken
Op vrijdag 2 maart 2018 koken we tijdens de Speelbabbel
samen met de kinderen een lekkere en gezonde snack.
Die voormiddag zal er ook een inspiratieaanbod zijn om gezond en makkelijk te koken voor je gezin.
Praktisch
Vrijdag 2 maart 2018 van 9.00 tot 12.00 uur in de Kinderclub,
Zwanenberg 27, Herenthout.
Inschrijven is niet nodig. Deelname is gratis.
6 maart 2018:
Infoavond ‘Talenten’
Men zegt soms dat we leven in een competitiemaatschappij: alles moet altijd beter en sneller. Kinderen moeten hierin
vanaf jonge leeftijd meedraaien. Er worden hoge verwachtingen gesteld, wat stress kan veroorzaken.
Is er in dergelijke maatschappij plaats om talenten te ontwikkelen?
Wanneer we spreken over talenten bij kinderen hebben we
het niet over prestaties en resultaten of het ene kind vergelijken met het andere. Het gaat niet over “Wat kan mijn kind
goed?”. Het gaat over het hele kind in beeld brengen met
aandacht voor groei vanuit mogelijkheden en interesses én
sterker maken op domeinen waarin ze zich goed voelen. Betere vragen zijn dus “Wat doet mijn kind graag?” en “Waarvoor heeft mijn kind de kracht om er helemaal voor te gaan?”.
Spreekster: Bieke Geenen neemt je mee en staat open
voor vragen.
Praktisch
Dinsdag 6 maart 2018 van 19.30 tot 22.00 uur in de gemeentelijke feestzaal, Bouwelse Steenweg 10, Herenthout.
Inschrijven: huisvanhetkind@isom.be of T 014 24 66 47
De infoavond is een samenwerking van Huis van het Kind en
Zitdazo vzw.
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loket kids & co

T 014 50 27 76 / kids.co@herenthout.be

Speelbabbels
Ken jij onze Speelbabbels al (voordien Peuterspeelpunten)? Je kindje leert spelenderwijs wennen aan
andere kinderen. Er is aangepast speelgoed aanwezig en we organiseren boeiende activiteiten. Alle
baby’s en peuters tot 3 jaar zijn welkom samen met
hun (groot)ouder(s). Voor hun staat er een lekker tasje koffie klaar.
Praktisch
Je bent welkom elke vrijdagvoormiddag van 9.00
tot 11.30 uur in de Kinderclub, Zwanenberg 27, Herenthout.
Inschrijven hoeft niet en deelname is gratis.
Nog niet geweest? Kom dan zeker langs op vrijdag
9 februari 2018. We organiseren dan een leuke
workshop ‘Bewegen met peuters’. Deelname
is gratis, inschrijven is niet nodig!
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loket vrije tijd

014 50 78 50 / vrije.tijd@herenthout.be

Gratis uitwisseling boeken binnen Neteland

Snelnieuws bib

Wellicht hoorde je al van een nauwere samenwerking tussen de bibs van Neteland,
zijnde Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Olen en Vorselaar?

Poëziewedstrijd
Naar aanleiding van Wereldgedichtendag
op donderdag 25 januari 2018 mogen de
kinderen van de vijfde en zesde leerjaren
gedichten maken. We stellen de poëtische knutsels tentoon in de bib tot en
met zondag 25 februari. Het onderwerp
‘Toneel’ zal zeker heel wat creatiefs ontlokken aan de deelnemende klassen.

De 5 bibs spraken af om gratis uitwisseling van boeken voor elkaars lezers en bv.
ook voor plaatselijke lezingen mogelijk te maken. Streefdatum is 1 februari 2018.
Let wel: voor boeken en materialen die wij voor jou van andere bibliotheken moeten
aanvragen blijft het tarief van 1,5 euro per werk gelden.

Gebruikersonderzoek 2018
In het voorjaar loopt in onze bib net als in vele Vlaamse bibliotheken een gebruikersonderzoek waarin jouw mening over de bibliotheek centraal staat. Het
is dus best mogelijk dat je via email of bij je eerstvolgend bezoek in onze bib
een vragenlijst krijgt bezorgd. Uit al onze lezers worden een aantal op toevallige
wijze getrokken om mee te doen aan dit onderzoek. De informatie uit het onderzoek wordt volstrekt vertrouwelijk behandeld en anoniem verwerkt door een
team van wetenschappelijke onderzoekers van de Vrije Universiteit Brussel. Door
deze werkwijze is het echter niet mogelijk om zich vrijwillig aan te bieden voor de
enquête. De ‘uitverkorenen’ kunnen hun lijst ter plekke maar eventueel ook thuis
invullen en daarna digitaal insturen of in de voorziene brievenbus steken.

Computerlessen in de bib
Voor elke sessie moet je apart inschrijven in de bib (beperkt aantal plaatsen). De
lessen zijn gratis maar bij het inschrijven vragen we een waarborg van 5 euro die
terugbetaald wordt op de dag van de les zelf. Nieuw dit jaar is dat je de lessen
kan volgen met je eigen laptop. Wie zelf geen pc heeft kan eentje aanvragen bij
de inschrijving.
17 april 2018
17 april 2018
19 april 2018
24 april 2018
24 april 2018
26 april 2018

Fiets- en wandelroutes online
Digitale foto’s opslaan en bewerken - deel 1*
Digitale foto’s opslaan en bewerken - deel 2*
Kennismaking met Facebook – deel 1**
Kennismaking met Windows 10
Kennismaking met Facebook – deel 2**

13.30-16.00 uur
19.30-22.00 uur
19.30-22.00 uur
09.30-12.00 uur
13.30-16.00 uur
09.30-12.00 uur

Kidsdagen op woensdag
31 januari van 14.00-15.00 uur en van
15.30-16.30 uur: selectie van de ingestuurde gedichten van wereldgedichtendag in woord en muziek door de Herenthoutse muziekacademie. Vooraf
inschrijven.
7 februari: voorleesnamiddag met
een activiteit rond pesten
Knutselnamiddag voor kinderen van
het eerste tot het zesde leerjaar i.s.m. de
Herenthoutse kunstkringen. Vooraf inschrijven.
Opening tentoonstelling werkjes
Kidsdagen met veel technische hoogstandjes en verbluffende animatie voor
jong en oud.
Info in de bib en via de scholen.
Jeugdboekenmaand 2018
In maart is het Jeugdboekenmaand. Kinderen van de lagere scholen kunnen dan
onder het motto ‘Eureka’ via de bib deelnemen aan allerlei activiteiten rond het
thema ‘wetenschap en techniek’.

* en **: de twee lessen van hetzelfde thema horen samen
De overzichtsbrochure kan je ophalen in de bib en bij Huis Driane.

De Herenthoutse leesclub
De Herenthoutse leesclub bespreek t op dinsdag
16 januari 2018 om 19.00 uur in onze bib ‘De deur’ van
Magda Szabo. In dit verhaal kijkt een schrijfster in Boedapest terug op het leven van haar excentrieke huishoudster.
De bib zorgt zoals steeds voor extra exemplaren van het
gekozen boek. Meer info in de bib.

Voordracht ‘Over whisky’
Op donderdag 8 maart om 20.00
uur verzorgt Landelijke Gilde Herenthout
in GOC Ter Voncke een gespreksavond
over whisky mét proeverij. We vragen ter
plekke een bijdrage in de kosten van de
whisky. De bib verzorgt een boekenstand.
Gratis inschrijven in de bibliotheek of bij
bestuursleden van Landelijke Gilde Herenthout.
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loket vrije tijd
Week van de Amateurkunsten
(WAK) 2018
Van 27 april tot en met 6 mei 2018 is er
opnieuw de Week van de Amateurkunsten. Overal in Vlaanderen worden 10
dagen lang extra spots op amateurkunsten gezet.
Ben jij een amateurkunstenaar? Doe mee met de WAK en
meld je vóór 1 februari aan op het Loket Vrije Tijd. Dit jaar
zijn we vooral op zoek naar beeldende kunstenaars die
graag een niet-alledaags forum krijgen! Hou de UiT-kalender
(www.uitinherenthout.be) in de gaten voor meer informatie
over de aanstaande activiteiten.

Oproep Cultuurraad /
Toerismeraad / Jeugdraad
De Herenthoutse Cultuur-, Jeugd- en Toerismeraad zijn
gemeentelijke adviesraden die elk over hun beleidsdomein
het gemeentebestuur adviseren en projecten opzetten. Zij
bestaan uit vertegenwoordigers van alle types verenigingen en/of onafhankelijke deskundigen.
Vertegenwoordig je een toeristische aanbieder op het
grondgebied van Herenthout? Ben je een lokale expert op
gebied van jeugd, toerisme of cultuur en wil je mee wegen
op deze beleidsdomeinen? Grote goesting om bestaande
initiatieven verder uit te bouwen en misschien wel nieuwe
uit de grond te stampen? Dat treft, want de adviesraden
zijn voortdurend op zoek naar versterking en vernieuwing!
Voor meer informatie kan je terecht op het Loket Vrije Tijd.
Doen!

014 50 78 50 / vrije.tijd@herenthout.be

Fotowedstrijd Knuppelpad
Het gloednieuwe knuppelpad aan de Nete (nabij
‘t Schipke) is deze winter
dé hotspot voor de fervente wandelaar. Het is
ook de ideale locatie om
idyllische foto’s te maken,
dachten wij. Doe dus
mee met onze fotowedstrijd en maak kans op
een gemeentelijke cadeaubon van 100 euro!
Bezorg ons je mooiste foto van of nabij het
knuppelpad door deze
foto: Maarten Vercauteren
te delen via Instagram of
Twitter of te posten op
onze Facebookpagina. Gebruik telkens de hashtag #hhknuppelpad. Je kan meedoen tot 31 januari.

Nieuwjaarke Zoete
Tijdens het laatste weekend van dit
jaar trekken heel wat kinderen weer
lachend door de straten. Gewapend
met alleen een zangzak en hun stem
gaan zij van deur tot deur om wat
snoep of een centje bij elkaar te zingen. Traditioneel zingen onze kinderen met oudjaar, op 31 december
dus. Maar als oudjaar op een zondag valt, dan wordt alles een dagje
vervroegd. In Herenthout zingen ze
dus op 30 december 2017.
Dit jaar trakteren we de jongste zangertjes op een kleurrijk
zangzakje. De zakjes zijn via de jeugddienst voor de kerstvakantie in de scholen aan de 4-jarigen verdeeld. Zo probeert
Kempens Karakter de oergezellige traditie van het nieuwjaarszingen in ere te houden.

Uit met Vlieg
Herenthout organiseert leuke activiteiten voor kinderen van
6 tot 12 jaar. Vroeger gebeurde dit onder de naam ‘Grabbelpas’. Vanaf einde 2017 nemen wij een nieuwe start met ‘UiT
met Vlieg in Herenthout’. Elke vakantie zijn er weer nieuwe,
boeiende activiteiten.
Door de samenwerking met andere gemeentes uit het Neteland (Vorselaar, Grobbendonk, Herentals en Olen) wordt het
activiteitenaanbod zelfs nog groter.
Meer info bij de jeugddienst (Loket Vrije Tijd), T 014 50 78
50 of jeugddienst@herenthout.be.

Jij kan daarbij helpen! Deel je foto’s en filmpjes van jouw
Nieuwjaarke Zoete zingen op de facebookpagina.
Waarom op zaterdag 30 december?
Deze wisseling van datum maakt al meer dan 100 jaar deel uit
van de traditie. Dat zou komen doordat men vroeger op zondagmorgen naar de kerk ging. De kinderen die gingen zingen,
stonden dan dikwijls voor een gesloten deur. Tegenwoordig
gaan veel kinderen ook langs bij lokale handelaars. En die zijn
niet allemaal open op zondag.
Het voordeel van op zaterdag zingen blijft dus, ook al is de
achterliggende reden in de loop der jaren wat veranderd. Hou
er dus zeker rekening mee dat er dit jaar gezongen wordt op
zaterdag 30 december!
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Herenthout
Vijfgeslacht

Bouwgronden te koop

Een vijfgeslacht binnen een familie is eerder uitzonderlijk, maar
Lynn Tempelaars zorgde voor de primeur binnen de familie. De
kleine spruit werd geboren op 29 juni 2017. Ze is de achterkleindochter van Maria Bruynseels en achter-achterkleindochter van Maria Van Leemputte, beiden wonende in Herenthout.
Mama Kim Goossens en oma Margot Piron maken het vijfgeslacht compleet.

Ben je van plan om te bouwen en liefst in Herenthout? Heb je
interesse in de aankoop van een bouwgrond? Dan kan je je tot
en met 15 februari 2018 kandidaat stellen bij het Loket Bouwen
& Wonen op het gemeentehuis. Momenteel zijn 13 percelen te
koop die gelegen zijn tegen Sportstraat en Cardijnlaan.
Toewijzingsreglement
De gronden worden verkocht via een toewijzingsreglement dat
door de gemeenteraad werd goedgekeurd. Aan de kandidaatkopers worden punten toegekend overeenkomstig enkele criteria. Deze criteria zijn gewijzigd ten opzichte van de
verkoop in september 2017.
Inschrijvingswijze
Bij afgifte van het ingevulde inschrijvingsformulier aan het Loket
Bouwen & Wonen, voorzien van de nodige bijlagen en 25,00
euro inschrijvingsgeld, krijg je een gedateerd ontvangstbewijs
mee waarmee je inschrijving definitief is. De inschrijvers worden uitgenodigd bij de bekendmaking van de uitslag op maandag 26 maart 2018 om 18 uur.
Prijs
De prijzen van de bouwgronden zijn vastgesteld en vind je terug op www.herenthout.be. De notariskosten zijn bijkomend
nog ten laste van de koper, deze zijn niet inbegrepen in de
koopprijs.
Bouw- en woonverplichting
Wie een perceel aankoopt, is verplicht de ruwbouw van de
woning binnen de 7 jaar na het verlijden van de aankoopakte
te voltooien. De woning moet binnen de 8 jaar bewoond zijn en
gedurende een ononderbroken termijn van 10 jaar bewoond
blijven door de eigenaar.

100-jarige in Boeyendaalhof
In Woonzorgcentrum Boeyendaalhof werd gefeest ter ere van
Leonie De Schutter. Ze bereikte op 4 december 2017 de gezegende leeftijd van 100 jaar. Een delegatie van het schepencollege bracht haar een bezoekje en feliciteerde haar met een
cadeautje en een bos bloemen om deze uitzonderlijke mijlpaal
te vieren..

Meer weten?
De documenten en meer informatie kan je raadplegen op
www.herenthout.be of bekomen bij het Loket Bouwen &
Wonen tijdens de openingsuren, via
bouwen.wonen@herenthout.be of telefonisch op 014 50 78 47.
Ook om je kandidaat te stellen ben je hier aan het juiste adres!
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Herenthout
Nieuwjaarsdrink
Het lokaal bestuur van Herenthout nodigt
alle inwoners van onze gemeente uit op
een gezellige nieuwjaarsdrink op zondag
7 januari 2018 op het marktplein.
Dit nieuwjaarsevenement wordt georganiseerd door het lokaal bestuur in samenwerking met een
aantal Herenthoutse verenigingen.
Van 16.00 tot 18.00 uur trakteert het lokaal bestuur haar
inwoners op een gratis drankje. Ook voor de kinderen is
er een lekkere traktatie! De verenigingen bieden de bezoekers allerlei lekkernijen aan tegen zeer democratische
prijzen.
Iedereen is van harte welkom vanaf 15.00 tot 20.00 uur.
Alvast de beste wensen voor 2018!

Graveren van fietsen
maandagavond van 18.00 tot 20.00 uur:
15 januari 2018
5 februari 2018
5 maart 2018
woensdagnamiddag van 13.00 tot 15.00 uur:
10 januari 2018
21 februari 2018
21 maart 2018

Muziekacademie speelt
‘Het Beloofde Land’
Jef Cambré schreef speciaal voor onze, maar toch ook
nog een beetje zíjn academie, de musical ‘Het Beloofde
Land’. Het is een romantisch maar spannend verhaal, waar
de actuele problematiek van vluchtelingen centraal staat.
Onze Gemeentelijke Muziekacademie heeft de eer om de
première van deze musical aan je voor te stellen op zaterdag 27 januari 2018.
Er is een voorstelling om 10.30 uur en om 14.00 uur telkens in de Volle Vaart in Grobbendonk. Kaarten kosten
5 euro (3 euro voor kinderen tot 12 jaar en leerlingen van
de academie) en zijn vanaf 15 januari 2018 verkrijgbaar op
het secretariaat van de academie (eerste verdieping Gemeenteschool Klim-op) of op het loket Vrije Tijd tijdens de
openingsuren.
Let wel dat het geen genummerde plaatsen zijn en dat de
kaarten op voorhand moeten afgehaald en betaald worden.

Herenthout toegetreden
tot BE-Alert, nu jij nog!
Wat is BE-Alert?
BE-Alert werd ontwikkeld naar aanleiding van het Pukkelpopdrama in 2011, toen ongeruste familieleden de festivalgangers op de weide niet konden bereiken. In noodsituaties is elke burger verantwoordelijk voor zijn eigen
veiligheid. Om adequaat te reageren moet hij zo snel mogelijk over de juiste informatie en aanbevelingen beschikken. Daartoe kan BE-Alert, een geharmoniseerd systeem
om de bevolking te waarschuwen in noodsituaties, zijn
steentje bijdragen.
Rechtstreekse communicatie
door gemeentebestuur Herenthout
Het lokaal bestuur van Herenthout is onlangs toegetreden
tot het alarmeringsplatform. Zo kan het bestuur zelf op een
snelle, efficiënte en zeer doelgerichte manier de nodige
aanbevelingen communiceren bij een (lokale) crisissituatie,
bijvoorbeeld naar de bewoners van een bepaalde straat,
wijk of zone.
Oproep aan de Herenthoutenaren
Gemeente Herenthout roept al haar inwoners op om te
surfen naar www.be-alert.be en hun gegevens online in
te vullen. Zo ontvang je in noodsituaties berichten via je
gsm of vaste telefoon.
De informatie wordt enkel gebruikt voor alarmeringen in
noodsituaties. Aarzel niet langer en schrijf je in voor je eigen veiligheid!

Eerste editie Huirt-Uit-Fiejest
Op 8 december 2017 werd in de gemeentelijke feestzaal
de opbrengst van de eerste editie van Huirt-Uit-Fiejest uitgereikt. De opbrengst werd evenredig verdeeld onder de
8 deelnemende verenigingen.
De voorzitters van volgende verenigingen ontvingen uit
handen van de burgemeester een cheque ter waarde van
1 250 euro:
Rode Kruis, Ouderkring Klim-op, Vriendenkring ’t Klavertje,
Poco, HWSC, Gilde Peer Stoet, Koninklijk koor Sint-Lutgardis en FC Valvecke.

Meer info vind je op https://academie.herenthout.be/
en te gepasten tijde op onze facebookpagina Muziekacademie Herenthout.
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Teksten gemeentenieuws
De teksten voor het gemeentenieuws, dat verschijnt half
maart, moeten op het gemeentehuis toekomen uiterlijk op
12 februari 2018.

In memoriam: ereburgemeester
Arthur Baeten (1943-2017)
Op 30 september 2017 hebben we afscheid
genomen van ereburgemeester Arthur Baeten. Na een moedige strijd overleed Tuur,
omringd door zijn familie, op 19 september
2017 in het UZA Edegem aan de gevolgen
van een slepende ziekte.

Je bezorgt het materiaal bij voorkeur digitaal aan
info@herenthout.be. Je kan het ook afgeven op het secretariaat.

Campagne 11.11.11
De omhaling van 11.11.11 bracht dit jaar 5 400 euro op. Dit
ligt in lijn met de resultaten van de afgelopen jaren. We willen
hiermee zeggen dat Herenthout opnieuw heeft laten zien dat
ze de derde wereld een warm hart toedraagt.
Dit alles is niet mogelijk zonder de logistieke ondersteuning van
de gemeente, alle vrijwilligers voor de deur-aan-deur omhaling,
de helpers in het café en in de keuken, de uitbaters van GOC
Ter Voncke, om het café ter beschikking te stellen en uiteraard
de gulle gevers in Herenthout.

Als verkozene van de Herenthoutse Volkspartij (HVP) was Tuur 6
jaar gemeenteraadslid, 12 jaar schepen en 18 jaar burgemeester van Herenthout. Als burgemeester was hij de drijvende kracht
achter tal van belangrijke verwezenlijkingen die bepalend zijn geweest voor het uitzicht van onze gemeente. Zijn dossierkennis was
ronduit legendarisch. Velen zullen zich Tuur blijven herinneren voor
zijn warme persoonlijkheid en zijn sterk sociaal engagement. Zo
was hij tot het einde van zijn leven een zeer gewaardeerde vrijwilliger binnen de plaatselijke Sint-Vincentiusvereniging.
Omwille van zijn vele verdiensten werd Tuur in 2007 de titel van
ereburgemeester toegekend.

Onderwijs in Herenthout 2017-2018
Klim-op
Kleuter

Klim-op
Lager

De Luchtballon De Luchtballon
Kleuter
Lager

’t Klavertje
Kleuter

’t Klavertje
Lager

Opendeuravond/
infoavond

Expo
17/05/2018
(18u-20u)

Expo
17/05/2018
(18u-20u)

Openklasdag/kijkdag/ 07/02/2018
klas in werking
28/03/2018
09/05/2018
(9u -11u)

21/03/2018
16/05/2018
(9u-11u)
Of na afspraak

Steeds welkom
na afspraak

Expo:
27/01/2018
(9u-11u)

Opendeurdag

25/03/2018

04/03/2018

Expo:
27/01/2018
(9u-11u)

Instapmomenten

08/01/2018
01/02/2018
19/02/2018
16/04/2018
14/05/2018

08/01/2018
01/02/2018
19/02/2018
16/04/2018
14/05/2018

08/01/2018
01/02/2018
19/02/2018
16/04/2018
14/05/2018

Inschrijfmomenten

Na afspraak
014 51 17 09

Na afspraak
Na afspraak
014 51 17 09 014 51 30 78

Na afspraak
014 51 27 64

Na afspraak
014 51 13 39

Na afspraak
014 51 13 39

Mededelingsstrook
De inwoners van onze gemeente krijgen telkens bij het verschijnen van het gemeentenieuws de gelegenheid om
allerhande opmerkingen of problemen te signaleren aan het gemeentebestuur door gebruik te maken van onze mededelingsstrook. Deze strook bezorg je aan het gemeentebestuur en na ontvangst zal in de mate van het mogelijke
tegemoetgekomen worden aan alle verzoeken die als verantwoord kunnen worden aanzien.
Hiermee meld ik het volgende:
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................................................

Naam: ..........................................................................................................................................................................................................................
Adres: ..........................................................................................................................................................................................................................
Telefoonnummer: ....................................................................................................................................................................................................
E-mail: ..........................................................................................................................................................................................................................

